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PIRMOKŲ PRIESAIKA
2015-11-25

Penktadienį, lapkričio 20 d., mūsų mokykloje vyko pirmokų krikštynos, per kurias 1 klasės mokiniai
iškilmingai prisiekė nuoširdžiai vykdyti visas mokinio pareigas. Norėdami gauti garbingą Medininkų šv.
Kazimiero vidurinės mokyklos mokinio vardą, pirmokai turėjo atlikti daugelį užduočių: dainavo, deklamavo
eilėraščius, sprendė galvosūkius. Iškilmingai prisiekusiems pirmokams buvo įteikti raštai, patvirtinanys jų
tapimą visaverčiais mūsų mokyklos mokiniais.
Šventės metu netrūko sveikinimo žodžių, linkėjimų ir smagių dovanų.
Skaityti toliau

MES PRIEŠ RŪKYMĄ!
2015-11-24

Lapkričio 17 dieną mūsų mokykloje, kaip ir kitose šalies mokymosi įstaigose, buvo minima Tarptautinė
nerūkymo diena. Mus visus džiugina , kad rūkymas pamažu tampa nemadingas tarp mūsų mokyklos
jaunuolių. Bet vis dėlto yra tokių, kurie griebiasi šio kenksmingo produkto.
Šią dieną 10 klasės mokiniai mokykloje surengė akciją „Mes prieš rūkymą”. Originaliu plakatu, ant kurio
buvo sukurtas STOP RŪKYMUI ženklas, mokiniai norėjo įspėti rūkalius apie cigarečių kenksmingą žalą
sveikatai. Po antros pamokos dešimtokai pakvietė mokyklos bendruomenę į pristatymą "Nikotinas yra
mūsų priešas". Tą dieną informacijos apie rūkymo žalą tikrai netrūko.
Esame prieš rūkymą, nes norime būti sveiki ir gražūs!
Skaityti toliau

LAPKRIČIO 16 – OJI - TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA
2015-11-19

Lapkričio 16 - ąją šventėme tarptautinę Tolerancijos dieną. Jos simbolis buvo sukurta MOZAIKA , kuri
kiekvienam priminė, kad gyvename vienoje planetoje ir turime gerbti vienas kitą nepriklausomai nuo mūsų
asmeninių skirtumų. Kad ir kokie būtume: vargšai ar turtingi, stambūs ar liekni, aukšti ar žemi, turime visus
toleruoti.
Kaip ir kasmet savo mokykloje organizavome darbų parodą: pagaminome mozaikų iš popieriaus spalvotų
gabaliukų, piešinių, nuotraukų, žurnalų iškarpų, ant kurių užrašėme, kaip suprantame toleranciją. Savo
mozaiką kiekviena klasė pristatė per pirmadieninę rikiuotę, o klasės vadovai gvildeno Tolerancijos temą
klasės valandėlėse įtraukdami mokinius į diskusijas apie patyčių žalą. Tokiu būdu mūsų mokyklos
bendruomenė vykdė patyčių prevenciją ir stengėsi užtikrinti saugią mokymosi aplinką.
Tolerancijos diena minima tik kartą per metus, tačiau turime prisiminti, kad būti tolerantiškiems reikia
kasdien. Juk šypsena ir geras patarimas nieko nekainuoja. Tad negailėkime jų aplinkiniams!
Skaityti toliau

DALYVAUK PROJEKTE – LAIMĖK VERTINGUS PRIZUS
2015-11-16

Lapkričio 13 d. mūsų mokykloje įvyko 9-12 klasių mokinių susitikimas su Europos žmogaus teisių fondo
atstovais. Vizito tikslas – paraginti mokinius aktyviai dalyvauti projekte „Europiečiai, lenkai, piliečiai“. Fondo
atstovai išsamiai papasakojo mokiniams, kaip vykdomas projektas: mokiniai užsiregistruoja wos.efhr.eu
tinklalapyje, susipažįsta su projekto temomis klausydamiesi radijo stoties „Znad Wilii“ ir skaitydami
dienraštį „Kurjer Wilenski“. Vėliau projekto dalyviai išbandys savo jėgas žinių patikrinimo egzamine.
Projekto dalyviai ne tik turės galimybę kas savaitę laimėti bilietus į kino teatrą, bet ir varžysis dėl
pagrindinių prizų: fotoaparato, planšetinio ar nešiojamojo kompiuterių.
Skaityti toliau

LENKŲ KALBOS SAVAITĖ
2015-11-16

Kiekvienais metais, lapkričio mėnesį, Vilniaus rajono mokyklose yra organizuojama Lenkų kalbos savaitė.
Pirmadienį, lapkričio 9 dieną, mūsų mokykloje įvyko Lenkų kalbos savaitės atidarymas. Savaitė prasidėjo
1- 12 klasių mokinių dalyvavimu diktanto konkurse. Antradienis buvo skirtas lenkų filmų peržiūrai, o
trečiadienį, lapkričio 11 dieną, visa mokyklos bendruomenė minėjo Lenkijos nepriklausomybę. Savaitės
uždarymo renginys įvyko penktadienį. Lenkų kalbos mokytoja R. Jočienė su dramos būrelio nariais
pakvietė mokyklos bendruomenę į poezijos popietę, skirtą kunigui J. Tvardovskiui.
Pirmadienį, lapkričio 16 d., per pirmadieninę rikiuotę įvyko diktanto konkurso nugalėtojų apdovanojimai.
Organizatoriai nuoširdžiai dėkojo visiems dalyvavusiems savaitės renginiuose.
Skaityti toliau

APSILANKYMAS PARODOJE - IŠSILAVINIMAS IR KARJERA 2015
2015-11-13

Kiekvienas 12 klasės mokinys svarsto, kas jo laukia ateityje, baigus mokyklą. Kokią profesiją pasirinkti,
kurioje mokymosi įstaigoje tęsti studijas. Siekiant padėti mokiniams apsispręsti dėl karjeros galimybių
pasirinkimo, lapkričio 10 dieną 12 klasės mokiniams buvo organizuotas profesinio veiklinimo vizitas į Vilnių
ir apsilankymas parodoje ,, Išsilavinimas ir karjera 2015 ". Pagrindinis šio vizito tikslas - sužinoti apie
studijų sąlygas užsienio šalių universitetuose, o tiksliau Anglijoje, Danijoje ir Olandijoje. Mokiniai buvo
supažindinti su 44 užsienio universitetų studijų sąlygomis, gavo atsakymus į dominančius klausimus. Taip
pat stebėjo prezentaciją ir dalyvavo seminare ,, Kaip tinkamai pasirinkti profesiją ".
Iš parodos dvyliktokai grįžo pilni įspūdžių. Mokiniai suprato, kad labai svarbu daugiau dėmesio skirti
užsienio kalboms, nes kalbų mokėjimas atveria duris į pasaulį.
Skaityti toliau
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Uždaryti
PIRMOKŲ PRIESAIKA
2015-11-25
Penktadienį, lapkričio 20 d., mūsų mokykloje vyko pirmokų krikštynos, per kurias 1 klasės mokiniai
iškilmingai prisiekė nuoširdžiai vykdyti visas mokinio pareigas. Norėdami gauti garbingą Medininkų šv.
Kazimiero vidurinės mokyklos mokinio vardą, pirmokai turėjo atlikti daugelį užduočių: dainavo, deklamavo
eilėraščius, sprendė galvosūkius. Iškilmingai prisiekusiems pirmokams buvo įteikti raštai, patvirtinanys jų
tapimą visaverčiais mūsų mokyklos mokiniais.

Šventės metu netrūko sveikinimo žodžių, linkėjimų ir smagių dovanų.
Autorius: Irena Volčak, pradinio ugdymo mokytoja

Uždaryti
MES PRIEŠ RŪKYMĄ!
2015-11-24

Lapkričio 17 dieną mūsų mokykloje, kaip ir kitose šalies mokymosi įstaigose, buvo minima Tarptautinė
nerūkymo diena. Mus visus džiugina , kad rūkymas pamažu tampa nemadingas tarp mūsų mokyklos
jaunuolių. Bet vis dėlto yra tokių, kurie griebiasi šio kenksmingo produkto.

Šią dieną 10 klasės mokiniai mokykloje surengė akciją „Mes prieš rūkymą”. Originaliu plakatu, ant kurio
buvo sukurtas STOP RŪKYMUI ženklas, mokiniai norėjo įspėti rūkalius apie cigarečių kenksmingą žalą
sveikatai. Po antros pamokos dešimtokai pakvietė mokyklos bendruomenę į pristatymą "Nikotinas yra
mūsų priešas". Tą dieną informacijos apie rūkymo žalą tikrai netrūko.
Esame prieš rūkymą, nes norime būti sveiki ir gražūs!
Autorius: Karolina Baraškevič, 10 klasės mokinė

Uždaryti
LAPKRIČIO 16 – OJI - TARPTAUTINĖ TOLERANCIJOS DIENA
2015-11-19
Lapkričio 16 - ąją šventėme tarptautinę Tolerancijos dieną. Jos simbolis buvo sukurta MOZAIKA , kuri
kiekvienam priminė, kad gyvename vienoje planetoje ir turime gerbti vienas kitą nepriklausomai nuo mūsų
asmeninių skirtumų. Kad ir kokie būtume: vargšai ar turtingi, stambūs ar liekni, aukšti ar žemi, turime visus
toleruoti.
Kaip ir kasmet savo mokykloje organizavome darbų parodą: pagaminome mozaikų iš popieriaus spalvotų
gabaliukų, piešinių, nuotraukų, žurnalų iškarpų, ant kurių užrašėme, kaip suprantame toleranciją. Savo
mozaiką kiekviena klasė pristatė per pirmadieninę rikiuotę, o klasės vadovai gvildeno Tolerancijos temą
klasės valandėlėse įtraukdami mokinius į diskusijas apie patyčių žalą. Tokiu būdu mūsų mokyklos
bendruomenė vykdė patyčių prevenciją ir stengėsi užtikrinti saugią mokymosi aplinką.
Tolerancijos diena minima tik kartą per metus, tačiau turime prisiminti, kad būti tolerantiškiems reikia
kasdien. Juk šypsena ir geras patarimas nieko nekainuoja. Tad negailėkime jų aplinkiniams!
Autorius: Mokinių savivaldos kuratorė Nadežda Maslauskaitė

Uždaryti
DALYVAUK PROJEKTE – LAIMĖK VERTINGUS PRIZUS
2015-11-16
Lapkričio 13 d. mūsų mokykloje įvyko 9-12 klasių mokinių susitikimas su Europos žmogaus teisių fondo
atstovais. Vizito tikslas – paraginti mokinius aktyviai dalyvauti projekte „Europiečiai, lenkai, piliečiai“. Fondo
atstovai išsamiai papasakojo mokiniams, kaip vykdomas projektas: mokiniai užsiregistruoja wos.efhr.eu
tinklalapyje, susipažįsta su projekto temomis klausydamiesi radijo stoties „Znad Wilii“ ir skaitydami
dienraštį „Kurjer Wilenski“. Vėliau projekto dalyviai išbandys savo jėgas žinių patikrinimo egzamine.
Projekto dalyviai ne tik turės galimybę kas savaitę laimėti bilietus į kino teatrą, bet ir varžysis dėl
pagrindinių prizų: fotoaparato, planšetinio ar nešiojamojo kompiuterių.
Autorius: Gabriela Boroško, 9 klasės mokinė

Uždaryti
LENKŲ KALBOS SAVAITĖ

2015-11-16
Kiekvienais metais, lapkričio mėnesį, Vilniaus rajono mokyklose yra organizuojama Lenkų kalbos savaitė.
Pirmadienį, lapkričio 9 dieną, mūsų mokykloje įvyko Lenkų kalbos savaitės atidarymas. Savaitė prasidėjo
1- 12 klasių mokinių dalyvavimu diktanto konkurse. Antradienis buvo skirtas lenkų filmų peržiūrai, o
trečiadienį, lapkričio 11 dieną, visa mokyklos bendruomenė minėjo Lenkijos nepriklausomybę. Savaitės
uždarymo renginys įvyko penktadienį. Lenkų kalbos mokytoja R. Jočienė su dramos būrelio nariais
pakvietė mokyklos bendruomenę į poezijos popietę, skirtą kunigui J. Tvardovskiui.
Pirmadienį, lapkričio 16 d., per pirmadieninę rikiuotę įvyko diktanto konkurso nugalėtojų apdovanojimai.
Organizatoriai nuoširdžiai dėkojo visiems dalyvavusiems savaitės renginiuose.
Autorius: Lenkų kalbos mokytoja Renata Jočienė

Uždaryti
APSILANKYMAS PARODOJE - IŠSILAVINIMAS IR KARJERA 2015
2015-11-13
Kiekvienas 12 klasės mokinys svarsto, kas jo laukia ateityje, baigus mokyklą. Kokią profesiją pasirinkti,
kurioje mokymosi įstaigoje tęsti studijas. Siekiant padėti mokiniams apsispręsti dėl karjeros galimybių
pasirinkimo, lapkričio 10 dieną 12 klasės mokiniams buvo organizuotas profesinio veiklinimo vizitas į Vilnių
ir apsilankymas parodoje ,, Išsilavinimas ir karjera 2015 ". Pagrindinis šio vizito tikslas - sužinoti apie
studijų sąlygas užsienio šalių universitetuose, o tiksliau Anglijoje, Danijoje ir Olandijoje. Mokiniai buvo
supažindinti su 44 užsienio universitetų studijų sąlygomis, gavo atsakymus į dominančius klausimus. Taip
pat stebėjo prezentaciją ir dalyvavo seminare ,, Kaip tinkamai pasirinkti profesiją ".
Iš parodos dvyliktokai grįžo pilni įspūdžių. Mokiniai suprato, kad labai svarbu daugiau dėmesio skirti
užsienio kalboms, nes kalbų mokėjimas atveria duris į pasaulį.
Autorius: Irena Lebedeva, 12 klasės vadovė

